
UCHWAŁA  NR XLVII/279/18 

   RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia 21 marca 2018r. 

 

 

 

w sprawie : nadania imienia Szkole Podstawowej w Seredzicach 

 

 

 

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2017r. poz.1875, z późn. zm.) oraz §2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 

publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017r. poz. 649)– Rada Miejska w Iłży uchwala, co 

następuje: 

 

                                                              § 1. 

 

Na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego nadaje się 

Szkole Podstawowej w Seredzicach imię Ludwika Kupczyka.  

 

                                                              § 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi i Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w 

Seredzicach.  

 

                                                             § 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

         
Przewodniczący Rady 

    Józef Skrobisz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

Z wnioskiem o nadanie imienia Ludwika Kupczyka Szkole Podstawowej w Seredzicach 

wystąpiła Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski.  

 Szkoła Podstawowa w Seredzicach obchodzi w 2018r. stulecie powstania, gdyż według 

zachowanych dokumentów powstała ona 01 września 1918r.  Wybór patrona szkoły nastąpił w 

dniu 11 stycznia 2018r. na zebraniu ogólnym społeczności szkolnej z mieszkańcami Seredzic. 

W wyniku głosowania spośród trzech kandydatów ( św. Jan Paweł II, Narodowe Święto 

Niepodległości, Ludwik Kupczyk), większość głosów uzyskał Ludwik Kupczyk - Kierownik 

Szkoły Powszechnej w Seredzicach w latach 1924-1941. Wybór ten został uzasadniony tym, iż 

Ludwik Kupczyk prowadził tajne nauczanie, za co w marcu 1941r. został aresztowany na 

terenie szkoły przez gestapo i osadzony w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu. 22 marca 

1944r., po przewiezieniu do obozu Mauthausen-Gusen, zmarł w obozie. Ponadto 

wnioskodawcy przedstawili plan działań szkoły związany z nadaniem imienia.  

 Wybór Ludwika Kupczyka na patrona Szkoły Podstawowej w Seredzicach 

zaakceptowała cała społeczność szkolna, która obecnie realizuje działania związane z 

wnikliwym poznawaniem sylwetki patrona. W związku z powyższym zasadne jest podjęcie 

przez Radę Miejską w Iłży przedmiotowej uchwały.  


